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Sarsa amplia el seu suport a la cultura  

• El grup d’automoció del Vallès aposta pel patrocini de concerts i espectacles 

per a tots els públics. 

• Entre el ventall d’activitats culturals destaca l’espectacle de màgia del Mag Lari, 

l’obra de teatre Art i el concert de Blaumut. 

 

27 d’octubre de 2017. – Movento (grup Moventia) segueix apostant per promoure la cultura a les 

diferents poblacions on hi té presència. A través dels concessionaris Sarsa Volkswagen, el grup donarà 

suport a la realització d’activitats culturals a les ciutats de Terrassa i Manresa durant les properes 

setmanes. La promoció d’aquests espectacles dona continuïtat al projecte d’RSC que Moventia està 

desenvolupant dins del sector cultural. 

Per a l’espectacle de màgia del Mag Lari, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Centre Cultural de 

Terrassa, Sarsa posa a disposició de tots els terrassencs fins a 35 entrades dobles gratuïtes, que es 

podran obtenir fent una visita al concessionari que el grup té a l’Avinguda Santa Eulàlia 53. De cara al 

novembre, Sarsa Volkswagen Manresa col·laborarà en la realització d’un concert i una obra de teatre, 

també posant a disposició dels manresans entrades gratuïtes. El proper 11 i 12 de novembre el Kursaal 

de Manresa acollirà l’obra de teatre Art, interpretada pels actors catalans Pere Arquillué, Francesc Orella 

i Lluís Villanueva. El 17 d’aquest mateix mes serà el torn del grup català Blaumut, que presentarà el seu 

tercer disc, ‘Equilibri’. 

El compromís de Moventia amb la societat va més enllà de la mobilitat. Durant aquest 2017, la companyia 

ha estat potenciant accions de cooperació, socials, mediambientals, de recerca i vinculades amb l’esport 

i la cultura, tant a nivell intern –entre els treballadors– com per al públic extern.  

Movento està present al Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 

15 marques que representa. És un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven 

prop de 21.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento pertany a Moventia, un grup d’empreses expert 

en la mobilitat sostenible i compromès amb les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat del seus 

serveis. 


